
13.05.2020 r. 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości ze słowotwórstwa. 

Wspólne rozwiązywanie zadań z zeszytu ćwiczeń. 

 

14.05.2020 r. 

Temat: Co wiemy o istocie dobra – doskonalenie czytania ze zrozumieniem. 

Podr. s. 297 – 298. 

 

15.05.2020 r. 

Temat: Nadzieja. 

Prezentacja na temat sztuki ulicznej. 

Charakterystyka twórczości Banksy’ego. 

Opis muralu: „Zawsze jest nadzieja”. 

 

18.05.2020 r. 

Temat: Zakochać się w chirurgii. 

Wywiad ze Zbigniewem Religą – podr. s. 300-301. 

Na czym polega wyjątkowość pracy lekarza? – odpowiedz pisemnie w 10 zdaniach.  

 

19.05.2020 r. 

Temat: Nadzieja ma wielką wartość. 

Analiza i interpretacja wiersza „Nadzieja” J. Lieberta – podr. s. 302. 

 

20.05.2020 r. 

Temat: Krótka historia prawdziwa. 

Stworzenie listy wybitnych naukowców. 

Stworzenie listy ludzi, którzy odnieśli sukces, mimo niepełnosprawności. 

Zapoznanie z historią S. Hawkinga – podr. s. 303 -304. 

Zredagowanie charakterystyki bohatera literackiego lub filmowego, którego nie opuściła 

nadzieja mimo piętrzących się trudności. 

21.05.2020 r. 

Temat: Uwierz w siebie! 

Refleksja na temat: 

Czy łatwo mówić o sobie? 



Kompleksy – co to takiego, czy Wy je macie, jakie, dlaczego są Waszymi kompleksami, jak 

się z nimi żyje, czy można coś robić, by się z nimi uporać? 

Zapoznanie z historią bohaterki powieści Barbary Kosmowskiej „Samotni.pl” – podr. s. 305-

307. 

22.05.2020 r. 

Temat: Sprawdzian wiadomości ze słowotwórstwa. 

 

25.05.2020 r. 

Temat: Nie bójcie się innych. 

Co to jest tolerancja i w jaki sposób powinna się ona przejawiać? - notatka. 

Interpretacja fragm. „Chce się żyć” – podr. s. 308-310, oglądanie filmu 

 

26.05.2020 r. 

Temat: Szansa przetrwania. 

Podr. s. 311-313 – B. Grylls „Urodzony, by przetrwać”. 

Pisemne zgromadzenie argumentów dotyczących umiejętności i cech szczególnie ważnych  

w sytuacjach zagrożenia życia. 

 

27.05.2020 r. 

Temat: W jakich sytuacjach przydaje się wiedza na temat wywiadu? 

Przypomnienie wiad. o budowie wywiadu – podr. s. 314 – 315. 

Ćwiczenia redakcyjne – 1,2 podr. s. 316 

 

28.05.2020 r. 

Temat: Treść i forma ważne w prezentacji. 

Jak przygotować prezentację multimedialną? – 318. 

Jak poradzić sobie z tremą? – podr. s. 321. 

 

29.05.2020 r.  

Temat: Prezentujemy efekty swojej pracy. 

Ćwiczenie 1 i 7 podr. s. 320 – 321. 

Opracowanie prezentacji na temat: siebie samego tj. kim się jest, na temat swoich sukcesów, 

upodobań itp. 


